مجموعۀ تئاتر :نظریه و اجرا
چرا به نظریه و عمل تئاتر نیاز داریم؟ جدایی نظریه و عمل در تئاتر ایرانی چه پیامدهایی را
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سرگرمی ،نمایشُ ،جرم
هنر عروسکی در سال 2000
جان ِبل

    ترجمۀ آرش فرزاد    
مردم بیشتر از چه چیزی خوششان میآید؟ نمایشهای زندۀ عروسکی چه قدرتی
دارند که تصاویر ضبطشده نمیتوانند از آن تقلید و یا با آن رقابت کنند؟ آیا امکان
دارد اجراهای زندهای تولید کرد که ُپرمایهتر از آنچه باشند که تلویزیون ،فیلم ،ویدئو
خورد ما میدهند؟ آیا میتوان گفت که در واقع تولید چنین اجراهایی،
و اینترنت به
ِ
بهویژه اجرای عروسکی ،بسیار آسان است؟

کار با فرمهای از مد افتاده
در ژوئن سال گذشته [ ،]2000مادر یکی از دانشجویانم در کارگاه عروسکی دانشگاه
نیویورک از من پرسید« :کار کردن با چنین فرم از مد افتادهای چه دلیلی دارد؟» خیلی
خالصه سعی میکنم تجدید حیات فعلی عروسک و همینطور رشد نا گهانی حضور
ً
فرمهای عروسکی را در حوزههای مختلف ،مثال تلویزیون ،سینما ،تئاتر آوانگارد،
جشنوارۀ بینالمللی تئاتر عروسکی ِهنسون ،تظاهرات سیاسی و تبلیغات تجاری برای او
توضیح دهم .اما بعد احساس میکنم که این حرفها به نوعی خارج از محدودۀ گیرندۀ
فرهنگی اوست و شاید درکشان برای کسی که برداشتش از فرمهای عروسکی محدود
به عروسکهای خیمهشببازی [ماریونت ]1و عروسکهای دستکشی است ،قدری
مشکلباشد.
1. Marionette
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پوسـت بازیگـری در کالس میگویـد کـه میخواهـد تئاتـر
یکـی از دانشـجوهای سیاه
ِ
ـرادوی «منطقـی که فکـر کنیم ،تنهـا نقشهایی کـه احتمال
عروسـکی کار کند چـون در ب ِ
1
دارد بـه مـن بدهنـد در نمایـش شیرشـاه اسـت».
گروه کارگاه تئاتر دانشجوهای لیسانس در دانشگاه نیویورک
چند ماه پیش ،مدیر ِ
پیشنهاد ارائۀ تئاتر عروسکی بهعنوان یکی از واحدهای اصلی برنامۀ درسی را رد کرد و گفت:
«من نمیفهمم چه دلیلی دارد دانشجوهای ما به چنین چیزی عالقه نشان بدهند».

عروسکها و برگزاری نمایشگاه جهانی

2

مدتی بعد در تابستان همان سال ،پنج هفته را به همکاری با گروه تئاتر نان و عروسک 3در
هانوفر آلمان است.
جهانی پنجماهه در
نمایشگاه ِا کسپو  4 2000میگذرانم که یک نمایشگاه
ِ
ِ
ً
تقریبا تمام نمایشهای مجموعه ،اجراهای مبتنی بر اشیا هستند ،اما این اشیا بیشتر
نمایش ویدئو ،کامپیوتر و سیستمهای صوتی هستند .انگار ما تنها گروهی هستیم
صفحۀ
ِ
که پیوندمان را با هنر قدیمی عروسکی یکسره حفظ کردهایم و بهوضوح ،تنها افرادی
داری قرن بیستویکم میپردازیم.
هستیم که در کارمان به نقد جهانیسازی و سرمایه ِ
نمایشگاه جهانی ،اجرای عروسکها و اشیای غیرمکانیکی را به
صد سال پیش،
ِ
ُ
5
میگل اتریو
نمایش میگذاشت ،یا در واقع بر این اساس برگزار میشد .در سال ِ ،1893
ُ
که زمان زیادی از تجربیاتش در تئاتر سایه در کافۀ لو َشت نوآر در پاریس نمیگذشت،
جهانی شیکا گو به همراه گروه ِلزومبره
نمایشگاه
در
پاریسین 6نمایشهای عروسکی
ِ
ِ
ِ
7
سایه اجرا کرد .لویی فولر  ،رقصندۀ مسحورکنندۀ آمریکایی ،در نمایشگاه جهانی
انیمیشن والت دیزنی که نخستین بار در سال  1997اجرا
 :The Lion King .1نمایشی موزیکال بر اساس نسخۀ
ِ
شد و همچنان در نقاط مختلف جهان اجرا میشود .در سرتاسر این مجموعه ،بارها از آن صحبت شده
است و جولی ِ ݪت ُ
یمور نیز در گفت و گو با شکنر به تفصیل دربارۀ آن صحبت کرده است( .م)
 :World’s Fair .2مجموعۀ بسیار بزرگی از نمایشگاهها که هر چند سال یک بار در یکی از کشورهای جهان برگزار
ً
نام «ا کسپو» شناخته میشود .نخستین دورۀ آن در سال  1851در لندن برگزار شد( .م)
میشود و معموال به ِ

3. Bread and Puppet Theater
4. Expo 2000
5. Miguel Utrillo
6. Les Ombres Parisiennes
7. Loie Fuller

عروسک ،ماسک و اشیای نمایشی
در پایان قرن
جان ِبل

    ترجمۀ عاطفه احمدی    
قرن بیستم چه وضعیتی دارند؟ عروسک
ماسک ،عروسک و اشیای
نمایشی در پایان ِ
َ
1
و ماسک در برخی از قدیمیترین اشکال اجرا نقشی محوری دارند و «شیء نمایشی »
اصطالحی است که فرانک پروشان برای ارجاع به «انگارههای مادی از انسانها،
جانداران ،یا اشباحی که در روایت یا اجرای دراماتیک ساخته ،نمایش و یا بازی داده
میشوند» بهکار برده است .)4 :1983( 2در ُسنت آمریکاییـــ اروپایی ،عروسک ،ماسک
و اشیای نمایشی همواره پیوندی تنگاتنگ با تئاتر فولک ،3تئاتر عامه 4و دین داشتهاند،
اما (و یا شاید در نتیجه) در قرن بیستم بهندرت مورد توجه مداوم و منظم فضای
هدف این مجلد از مجموعه کتابهای دراما ریویو 5بررسی اشیای
آ کادمیک بودهاندِ .
 :Performing object .1یا ابژۀ نمایشی یا اجرایی .گرچه این عبارت را در سراسر کتاب به «شیء نمایشی»
ترجمه کردهایم اما برای  objectبه شکل منفرد یا در ترکیبهای دیگر ،بر حسب لزوم ،گاه واژۀ «ابژه» و
گاه «شیء» را بهکار بردهایم .دامنۀ معنایی «شیء نمایشی» را استیون کاپلین در مقالۀ خود ،در همین
مجموعه ،تشریح کرده است.
 .2کتابنامۀ مربوط به این مقاله در انتهای کتاب آمده است.
هنر  folkو  ،popularدر سراسر کتاب ،اولی را همان «فولک»
 :Folk theater .3برای ایجاد تمایز میان فرهنگ و ِ
و دومی را در بیشتر قسمتها «عامه» و یکی دو بار هم «مردمی» نوشتهایم( .م)
4. Popular theater

پیش رو ابتدا بهعنوان یکی از ویژهنامههای نشریۀ دراما ریویو به
 :The Drama Review (TDR( .5کتاب
ِ
سردبیری ریچارد شکنر منتشر شده است:
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نمایشی است به این امید که الهامبخش افراد بیشتری برای کاوش در این حوزۀ غنی
و گسترده باشد.
ً
بیشتر متونی که دربارۀ عروسک ،ماسک و اشیای نمایشی موجود است ،مشخصا
در این باره نوشته نشدهاند ،بلکه اغلب در البهالی متون مختلف حوزههایی نظیر
ادبیات نمایشی
مطالعات فولکلور ،انسانشناسی ،نشانهشناسی ،تاریخ هنر ،تاریخ تئاتر،
ِ
و مطالعات اجرا از آنها سخن به میان آمده است .برای مثال ،در سال  ،1975کلود ِلوی
پوستان ساحل شمال غربی آمریکا نوشت،
ِاستروس چیزهایی در مورد ماسکهای سر خ
ِ
ً
پی تشریح نقش آنها در حوزۀ اجرا نبود (او اصال چنین کاری نکرد )،بلکه
اما چندان در ِ
خویشاوندی قبیلهها بود .استیون کاپلین در مقالۀ خود از
مقصودش توضیح الگوهای
ِ
ُ
سیگل ( )1995اینگونه انتقاد میکند که آنها
کاتلر ِشرشو ( )1995و هارولد بی ِ
اسکات ِ
به سبب تمرکز بر تعاریف فرهنگ عامه و یا تأ کید بر عروسک بهعنوان «آرایۀ ادبی» از
خود عروسکها خودداری کردهاند .این انتقادها به نکتۀ درستی
توجه مستقیم به ِ
اشاره میکنند که نوشتههای مربوط به اشیای نمایشی ،با هر روششناسی یا دیدگاه
کندگی
خود اشیا در اجرا .پرا
انتقادی که داشته باشند به آن نیازمندند ،یعنی توجه به ِ
ِ
متون مربوط به اشیای نمایشی در البهالی سایر رشتهها به این معنی است که این
حوزه بسیار ناشناخته مانده است .این ناشناختگی که ناشی از عدم توجه یکپارچه و
دقیق است ،ممکن است از جهاتی به حفظ این حوزه کمک کرده باشد ،اما همچنین
نمایشی مختلف که
در بسیاری موارد ما را از درک مناسبات عمیق و آموزنده میان اشیای
ِ
در شرایط و موقعیتهای بسیار گونا گون رخ دادهاند ،باز داشته است .ا کنون اوضاع در
حال تغییر است .میتوان مطالعات مربوط به اشیای نمایشی را همچون تعامل مداوم
و پیوستۀ تکنیکهای گونا گون در فرهنگهای گونا گون در نظر گرفت ،یعنی تئاترهای
سنتی ماسک و عروسک ،اجراهای ماشینی ،تصاویر پروژکتوری (تئاتر سایه ،فیلم ،ویدئو
ِ
و یا تصاویر کامپیوتری) و آیینها .این کتاب قصد دارد سهمی در چنین مطالعاتی داشته
باشد که طرح کلی آن را در اینجا به اختصار ترسیم میکنم.
در اروپا این تصور که تئاتر ماسک و عروسک موضوعی شایستۀ مالحظات دقیق
نظری است ،در دورۀ رمانتیسم آلمان پدیدار شد و بهطور مشخص ،در مقالۀ نامتعارف
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تئاتر ماریونت» در سال  1810مشهود است (.)1918
و غیرمستقیم کالیست «دربارۀ ِ
پس از آن ،در پایان قرن نوزدهم ،دیدگاههای جدیدی در آثار داللتگر و نمادگرای
ئی  .تیِ .ای .هافمن ( ،)1946اسکار وایلد ( ،)1909آلفرد ژاری ( ،)1965ویلیام باتلر ییتس
( )1921و مهمتر از همه ،ادوارد ُ
گوردن ِکرگ ( )1918 ،1929-1908 ،1911 ،1908پدیدار
شد .معنی ابژه در نظریههای فلسفی ،اجتماعی و روانشناختی نیز گسترۀ وسیعی را
پوشش میدهد ،از سرمایۀ مارکس که در مورد کاال به مثابۀ ابژۀ فتیشی سخن میگوید
( ،)1972تا مالحظات مرلوپونتی دربارۀ روابط سوژه و ابژه ( ،)1994مفهوم «شیءوارگی»1
پیش رو
نزد هایدگر ( )1971و «ابژۀ انتقالی» نزد وینیکات ( .)1971تفکر آنها راههایی را ِ
ً
ً
میگذارد که در آن نظریههای مربوط به ابژه میتوانند ما را کامال (یا شاید هم نه کامال)
از معضل نسبی عروسک و ماسک عبور دهند.

